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1. УВОД
У Извештају о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност решавања
проблема напуштених животиња ”, број: 400-259/2021-04/192 од 14. децембра 2021.
године, Државна ревизорска институција (у даљем тексту Институција) је навела
закључке и налазе.
С обзиром да све откривене несврсисходности нису биле отклоњене у току
ревизије, Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног
извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио одазивни извештај,
који је потписало и печатом оверило одговорно лице.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених
несврсисходности. У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и
оценили његову веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
• приказујемо несврсисходности које су обелодањене у извештају о ревизији за које
је захтевано предузимање мера исправљања,
• резимирамо предузете мере исправљања и
• дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у одазивном
извештају, задовољавајуће.
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2. НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
2.1. Извршавању законских обавеза којима су дефинисани услови за обављање
делатности зоохигијене и поступање са напуштеним животињама
2.1.1. Надзор и санкционисање власника паса који поступају супротно донетим
одлукама о држању домаћих животиња
2.1.1.1 Опис несврсисходности
ЈЛС прописују место и начин извођења кућних љубимаца а нарочито паса и мачака
на јавне површине и врше надзор над спровођењем донетих одлука. ЈЛС нису у довољној
мери вршиле надзор, односно санкционисале власнике паса који поступају супротно
донетим одлукама. Град Нови Сад у периоду од 2017. до 2020. године, изрекао је 24
казне за неодговорно понашање власника паса (комунална инспекција 2, комунална
милиција 22), због неактивности инспекцијских служби у овој области.
Истраживање показује да у истом периоду, скоро 70% ЈЛС на територији Републике
Србије није изрекло ниједну казну власницима паса за неодговорно понашање, што за
последицу има ризик повећања исплаћених износа по основу накнаде штете за уједе
паса.
Истичемо да је у периоду од 2017. до 2020. године из локалног буџета Града Новог
Сада, на име одштете за уједе паса, исплаћено око 810 милиона динара, а за обављање
делатности зоохигијене је из буџета исплаћено 475 милиона динара.
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
Одговорним лицима Града Новог Сада, дата је препорука да приликом процене
ризика у фази планирања инспекцијског надзора, анализирају утврђено стање у овој
области и у складу са тим планирају већи обухват и учесталост инспекцијског надзора
над локалним одлукама које прописују обавезе власника паса, у циљу ефикасније
превенције проблема напуштених животиња.
Препоруци је дат приоритет 2 који означава несврсисходности које је могуће
отклонити у року до годину дана, односно препоруке по којима је потребно поступити у
року до годину дана.
По препоруци, у одазивном извештају број: II-020-3/2021-503/B1 од 22.03.2022.
године, Град Нови Сад је обавестиo Државну ревизорску институцију да је до дана
достављања одазивног извештаја предузео следеће мере и активности ради отклањања
несврсисходности или смањења ризика од појављивања несврсисходности у будућем
пословању:
Градска управа за инспекцијске послове Града Новог Сада је је припремила
Годишњи план инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2022. годину, бр. XIV021-1/2021-1908, који је 11.03.2022. године усвојила Комисија за координацију
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Новог Сада. У
наведеном Плану, предвиђено је следеће:
- да се врши контрола субјеката у области примене прописа уређених Одлуком о
држању домаћих животиња, а која се односи на услове и начин држања и заштиту кућних
љубимаца у објектима породичног становања (пси, мачке, украсне птице, мали глодари,
акваријумске и тераријумске животиње) са приоритетним задатком повећања броја
власника и држалаца кућних љубимаца који исте држе у складу са Одлуком,
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- у циљу превенције настанка проблема напуштених животиња и смањења броја
неадекватних држања кућних љубимаца предвиђена је појачана контрола обележавања
и регистрације домаћих животиња у складу са посебним прописима о обележавању и
регистрацијом паса и мачака као и извођење паса без повоца или заштитне корпе, као и
извођење паса који могу представљати опасност за околину од стране лица млађих од 18
година,
- активности ће се по Плану спроводити континуирано, сваког радног дана, по
представкама-пријавама грађана и по службеној дужности, а по потреби у две смене (где
се контроле организују самостално, као и у сарадњи са Ветеринарском инспекцијом и
Комуналном милицијом). Контрола субјекта у области примене прописа утврђених
Одлуком о држању домаћих животиња ближе се описује у Оперативном плану Сектора
комуналне инспекције.
Одговорно лице за предузимање мера исправљања је в.д. начелника Градске управе
за инспекцијске послове.
Доказ: Годишњи план инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2022. годину,
бр. XIV-021-1/2021-1908, који је 22.12.2021. године, који је усвојила Комисија за
координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града
Новог Сада дана 11.03.2022. године.
2.1.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена
имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће
предузети мере исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
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3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај број II-020-3/2021-503/B1 од 22.03.2022. године,
који је на основу Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност
решавања проблема напуштених животиња“ број 400-259/2021-04/192 од 14. децембра
2021. године поднео субјект ревизије Град Нови Сад. Оценили смо да је одазивни
извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице Града Новог Сада,
веродостојан.
Напомена:

У складу са одредбама члана 37. Закона о Државној ревизорској институцији, а
након истека рокова исказаних у одазивном извештају, потребно је да обавештавате
Државну ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању
откривених несврсисходности према роковима из одазивног извештаја и доставите
одговарајуће доказе.
По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте
остварене након спровођења препорука и отклањања откривених несврсисходности.
У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и
активностима из одазивног извештаја.

Члан Савета
_________________________
Невенка Бојанић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
13. април 2021. године

Достављено:
- Граду Новом Саду
- Архиви
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